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Prestens hjørne
Gud er vanlig
Jeg synes det er frustrerende at mange tar
avstand fra Gud og sier at de ikke tror på
noe slikt som kan kalles Gud. Hvorfor er
det frustrerende? Jo, fordi jeg mener at de
ofte avviser Gud på feil grunnlag.
• Vi har skapt et bilde av en gud som er
for liten.
• Vi har laget en gud i vårt eget bilde.
• Vi har trodd at vi kan tenke oss hvordan
en gud skal være og oppføre seg.
Men Gud er annerledes. Gud er større. Gud
er ikke som vi tror.
Etter min mening er det en illusjon at et
menneske kan tenke seg hvordan Gud er.
Eller bedre: forstå seg på Gud. Det er nesten
komisk at vi tror at vi kan få Gud inn i vårt
system, inn i våre tankebaner. Gud er alltid
større.
Hvis det er slik at det finnes noe – noen
– som har ansvaret for vår klode og hele
universet, ja, da er det ikke mulig for meg,
et menneske, å være denne maktens likemann. Det er merkelig, synes jeg, at ikke
flere forstår dette.
Gud er mer vanlig enn vi tenker oss. Det
betyr at Gud er overalt hele tiden. Gud er
skjult til stede i vår verden. Tilværelsen er
fylt av Gud.
Gud er vanlig. Dette er ikke så rart som
det høres ut. Det er Guds ansvar at vi er her.
Gud har skapt alt, sier vi. Jeg tror skaperverket rommer Gud på en måte vi ikke helt
kan forstå. I meg som er et vanlig menneske, finnes en åpning mot Gud. Gud er
på mystisk vis nærværende i alt det skapte.
Dette kan erfares eller oppdages hvis vi

makter eller våger å ta vårt eget liv på alvor.
«Å ta bolig i oss selv» sier Hans Børli. I
nuet kan vi være til stede på en slik måte
at vi aner noe av Guds uforståelige nærhet
til meg og til sin skapning. Finnes det en
oppskrift som viser oss hvordan dette er
mulig. Ja, det gjør det, mener jeg. Men
veien er ikke så lett å finne.
Slapp av! Eller slipp taket! Dette er
NÅDEN eller evangeliet uttrykt med enkle
ord. Vi tror at vi finner Gud hvis vi jobber
iherdig for å forstå. Kanskje kan vi komme
langt ved hardt arbeid og slit. Ved å stå på!
Ved å streve.
Men Gud finner vi ikke best på denne
måten. I stedet finner Gud oss. Så derfor:
Forsøk å slippe taket. Det kalles tillit. Det
kalles tro.
Har Gud laget denne verden? Er jeg skapt
av denne Makten? Da tror jeg at det ikke er
opp til meg å avsløre hvem Gud er. Slipp
taket i alle forklaringsmodeller og løsningsforsøk. Slapp av og finn ut hva du driver på
med. Det er veien som går, og målet kan
være overalt.
Er det lett å tro på Gud? Det er både lett
og vanskelig. Men mest vanskelig er det for
oss som tror vi kan løse livets vanskeligste
spørsmål. Lettest er det for dem som er
stille, så stille at de hører, ser og erfarer at
Gud er til stede. Nettopp der du minst ante
at Gud var å finne.
Min moderne trosbekjennelse lyder:
• Gud ER: ikke som jeg tror (Gud Fader,
den grenseløse skaper)
• Gud ER: vanlig (Gud Sønn, Jesus som
menneske)
• Gud ER: slipp taket (Den hellige Ånd,
som vinden)
Sigurd Bakke,
sokneprest i Nordby

Om forsida:
Alle veit at 17. mai er nasjonaldagen vår, og på en helt spesiell måte er den barnas dag. Det fikk
barn i alle aldre fra Bjørnebekk asylmottak oppleve sammen med norske barn. Her har ungene
funnet veien opp i svingtrappa ved Ås arbeidskirke under 17. maifesten, med fine flagg og forventninger i blikket. Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad.
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Ås kirke er innpakka

Kirkevergen i Ås, Astrid Holmsen Krogh (t.v.), og
driftsleder Rudi Martin hos Viking Entreprenør
konstaterer at sprekker i kobberplatene på kirketårnet har ført til skade på trekonstruksjonene under.

– Denne spesielle gaven skal «åpnes» før
julaften, sier kirkevergen.
Alle har sett at Ås kirke er pakka inn i
plast. Det har den vært siden påske. Bak
plasten er det bygd stillaser opp til tårnhøyde, og her har Viking Entreprenør sju
medarbeidere som jobber intenst med ytre
vedlikehold.
Hvorfor er dette nødvendig?
– Vi har avdekket et betydelig behov for
ytre vedlikehold av kirken, sier kirkeverge
Astrid Holmsen Krogh til Menighetsbladet.

– For dem som er spesielt interessert i hva
som gjøres, kan jeg nevne:
Riving og oppmuring av nye vegger i kirketårnet.
Utskifting av frostskadet murstein.
Utkrafsing og ny mørtel mellom steinene.
Utbedring av råteskader i takkonstruksjoner.
Kobbertekking av kirketårnet.
Omlegging av skifertaket på hovedskipet.
Nye beslag og takrenner samt nedløp med
varmekabler.
Utbedring av støypejernsvinduene.
Men dette arbeidet er vel ikke helt kostnadsfritt?
– Nei. Det er en stor investering, rent
pengemessig. Vi snakker om flere millioner.
Men så langt er det ikke noe som tyder på
at det vil dukke opp nye svakheter som vil
fordyre prosjektet, forsikrer Kirkevergen.
Når blir kirken ferdig?
– Alt dette arbeidet tar tid. Planen er at den
nyrestaurerte kirken kan pakkes ut i god tid
før de ordinære julegavene åpnes i desember. Da vil Ås ha et fantastisk kirkebygg,
både utvendig og innvendig; noe vi kan
glede oss over alle sammen.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Sett fra utsiden
har Ås kirke vært
pakka inn siden
påske og vil være
det fram til slutten
av året. Innvendig
ble jo kirken
renovert i 2014, så
den er i full bruk
til alle kirkelige
handlinger og
konserter.
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2016

3

Miniledere på leir i Göteborg

F.v.: Eva Solheim Martinsen, Sofie Riis Langhammer, Sofie Sleipnes, Knut Haraldsen, Marius Martinsen,
Else Merethe Brovold Johansson, Lars Ingar Tutturen, Marthe Værdal, Knut Helge Kråkenes Moe, Aud Støer
Østbø og Marte Strøm Reiersgård. Foto: Jenny Marie Ågedal

MILK 2016 (Minilederkurs) er et kurs for
tidligere konfirmanter der vi får opplæring
i lederegenskaper. Å være på MILK leir
har vært gøy, lærerikt og sosialt. Etter flere
omganger med undervisning, er vi nå forberedt til å være konfirmantledere for årets
kull. En gang i måneden har vi møttes,
enten i Ås eller Nordby, til timer med ulike
temaer om lederskap og tro. Den siste helgen i april dro vi på leir til Gøteborg der
vi bodde på Norges Hus. Det var en helg
fylt med spenning som ble tilbrakt både på
Liseberg og i byen. På Liseberg kjørte vi en
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rekke karuseller som ga oss hjerte i halsen,
og vi tisset nesten på oss av spøkelseshuset.
I byen måtte vi navigere mellom masse
svensker, og vi fikk kjøpt mye fint. Lørdag
kveld spiste vi middag på China Palace. Da
vi kom tilbake til huset, så vi på en koselig
film og vi spiste masse snacks. Vi har hatt
en veldig hyggelig helg her i Sverige, og
fått god veiledning av de herlige og gode
lederne Jenny og Knut Helge. Takk for nå.
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Lars Ingar, Marius, Knut,
Sofie, Sofie, Else, Eva,
Marte, Marthe og Aud

Retreat på Tomasgården 16.–18. juni
Søndre og Nordre Follo prosti inviterer deg
til retreat 16.–18. juni (merk tidspunktet)
på Tomasgården. Temaet er «Stoppe opp,
vente, vokse».
Hva er retreat?
En tilrettelagt samling som gir mulighet til
stillhet og til å søke Gud. I programmet er
det tid til vandring i naturen, stillhet, bønn
og den indre samtalen med Gud.
Hva er hensikten?
I en urolig tid med en ustanselig flom
av impulser og krav om aktivitet kan en
retreat hjelpe oss å falle til ro og komme
nærmere oss selv og Gud. Vakker natur og
en dagsrytme med stillhet, hvile, bønn og
fellesskap kan gjøre godt for kropp og sjel.
Hensikten er å tilby et rom der du får tenke
de lange tankene, søke Gud og dypere
forening med ham i Jesus Kristus. Dette til
forskjell fra kurs, der man søker kunnskap
og kompetanse. For dem som ønsker det,
tilbys det veiledningssamtale.
«I Guds stillhet
får jeg være,
taus og ordløs,
uten krav.
Klare himler,
åpne dager;
her en strand
ved nådens hav.»
Jonas Jonson

Leder for retreaten er sokneprest i Nordby,
Sigurd A. Bakke, som også har utdanning
innen åndelig veiledning. Tomasgården ligger på Kornsjø ved svenskegrensen, ca. tre
mil syd for Halden. Noen hundre meter fra
hovedveien kommer du over en liten furukolle og ned til Kornsjøen.

Du er fremme. Her tar vertskapet imot.
På tunet er det tre små, røde hus og et hvitt
kapell. Det er plass til 11 gjester. De fleste
overnatter i Stillhetens hus. Tomasgården
disponerer kanoer og et par sykler (men ta
gjerne med egen). Det finnes gode turmuligheter i området.
Prisen er ca. kr 1.900 per person for hele
oppholdet (kost og losji). Reise kommer i
tillegg. Vi koordinerer biltransport fra Ås,
og deler på drivstoffutgiftene. Avreise fra
Ås torsdag 16 juni kl. 8. Retreaten varer til
lørdag klokka 12. Se detaljert program på
http://www.as.kirken.no/. Programmet har
blitt litt forandret med nye tidspunkter.
Påmelding til Sigurd A. Bakke, e-post:
sigurd.bakke@as.kommune.no, tlf. 990
15 790. Det er begrenset med plasser, så
meld deg på i god tid! Vi setter opp venteliste hvis mange melder seg. Har du spesielle behov for mat eller annet, så gi beskjed
ved påmelding. Velkommen!
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Det skjer i Ås

Trosopplæringen:

Foto: Arve Skutlaberg.

En helt førsteklasses gjeng på
påskevandring.
To mandager i mars var 6-åringene invitert
til en helt førsteklasses klubb i Ås kirke.
Der lekte vi, ble kjent med kirka vår og
med hverandre, hadde hobbyaktiviteter og
fikk høre bibelfortellinger. I forbindelse
med klubben ble barna også invitert til å
bli med på en gudstjeneste i Kroer kirke
eller i Ås arbeidskirke. Bildet over er fra Ås
arbeidskirke på Palmesøndag. Barna mottar 6-årsboken som en gave fra menigheten.
Noen begynte å bla i den med en gang.

Det var opptog med ekte palmeblader
og påskevandring i midtgangen. Barna
vandret fra post til post som symboliserte
påskeukens dager. Kateket Jenny Marie
Ågedal (t.v.) og menighetsprest Anette
Cecilie Nylænder (t.h.) fortalte påskeevangeliet, og barna hørte godt etter. De fikk
undre seg over påskens budskap da alteret
ble dekket til med sort, og feire livet da
de pyntet alteret med blomstene de hadde
laget, inspirert av sangen «Dine hender er
fulle av blomster». Innimellom fikk vi fin
sang fra Ås barnekantori.
1-2-3-gudstjeneste
Søndag 3. april var det 1-2-3-gudstjeneste i
Ås arbeidskirke. De barna som ble døpt for
1, 2 og 3 år, siden var spesielt inviterte. De
fikk komme frem og bli tent lys for, og så
fikk de en liten gave fra menigheten. Barnekoret Baluba var også godt representert og
gledet menigheten med flott sang og postludium spilt på instrumentet Kazoo. Vi fikk
besøk av larven Live (Oda Pluhr) som gikk
fra å være en liten grønn larve til en flott
sommerfugl med vakre, fargerike vinger.
Forvandlingen minner oss om påskens
budskap: om mørket som ble forvandlet til
lys og liv!
Konfirmantleir og samtalegudstjeneste
9.–12. august reiser årets Ås- og Kroerkonfirmanter på leir til Sjøglimt leirsted i
Østfold. Søndag 14. august kl. 11 blir det
samtalegudstjeneste i Ås arbeidskirke der
konfirmantene skal få vise frem det de har
arbeidet med underveis i leiren. Da er det
flott om både familie, faddere og menighetene møter opp!
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Konfirmant 2017
Alle i 2002-kullet mottar i disse dager
info-brosjyrer om kirkelig konfirmasjon fra
bispedømmet. I Ås og Kroer menigheter
er det påmelding på nett i løpet av august/
september, og selve konfirmasjonstiden
starter opp uken etter høstferien. Konfirmasjonsdagene er 9. og 10. september 2017.
Det kommer informasjonsbrev om dette i
posten.
Jenny Marie Ågedal,
kateket i Ås og Kroer

Sommerfest med Åpent hus
Åpent hus i Ås inviterer til Sommerfest i Ås
menighetshus 20. juli kl. 11. Velkommen!
Terje Sørhaug

Gudstjeneste under ÅsMartn
Velkommen til gudstjeneste midt i sentrum
under ÅsMartn søndag 12. juni kl. 11. Sindre
Skeie skal preke. Han bor i Ås, er utdannet
prest og jobber på Diakonhjemmet. Om du
leste forrige nummer av Menighetsbladet,
vet du at han også skriver salmer. Med seg
på laget under ÅsMartn har han sokneprest
Georg Børresen, kantor Jostein Grolid
og musikere. Barnekorene Baluba og Ås
Barnekantori skal synge. Etter gudstjenesten selger Barnekantoriet kirkekaffe og vafler til inntekt for sin kortur til København.
Arrangementet er et samarbeid mellom Ås
menighet og ÅsMartn-komitéen.

Utsikt over Christiania fra Ekeberg. Gravert av J.
W. Edy, 1800. Oslo Museum.

Åpent hus
på sommertur til gamle Oslo
Onsdag 8. juni kl. 10 (presis) drar Åpent
hus i Ås på sommertur til gamle Oslo.
Kristen Bjorå er sjåfør, og bussen går fra
Ås menighetshus. Vi gleder oss til Iori
Roberts’ orienteringer om byen under
Eikaberg. Han guider jevnlig turistgrupper
i Oslo. Vi får høre om gamle Oslo og sett
hovedstaden både ovenfra og på nært hold.
I Gamlebyen finnes også Oslo hospitals
kirke, som nå, i regi av Kirkens bymisjon
er overnattingssted for vanskeligstilte. Vi
inntar en varmrett på Skullerudstua ved en
av inngangene til Østmarka. Retur til Ås
innen kl. 16. Vi må forhåndsbestille maten.
Derfor trenger vi å vite hvor mange som vil
delta. Meld deg på innen 1. juni til Runar
Hansen (tlf. 993 08 942) eller Terje Sørhaug
(tlf. 419 32 624). Pris: kr 300, som du betaler
på bussen.
Terje Sørhaug

Utsikt fra Ekeberg, Foto: Rune Aakvik
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Det skjer i Kroer menighet

Savannah Nordskaug, Torbjørn Lillehammer og Johan Kvam Berdinesen får 6-årsboka av kateket Timea.

Bok og klubb for 6-åringer
6-åringene i Kroer deltok i 6-årsklubb
sammen med barn fra Ås menighet. Men
6-årsboka ble høytidelig delt ut under gudstjenesten i Kroer kirke søndag 6. mars.
Kateket Timea Bakay Holby sto for overrekkelsen. Vikarprest Anne Mathilde Klare
fra Drøbak instruerte barna i dramatisering
av fortellingen om den barmhjertige samaritan. Så sang vi kjente barnesalmer som
«Du er du, og du duger», «Måne og sol» og
«Bitte, bitte, bitte lite frø». Gudstjenesten
besto også av bønnevandring, nattverd, lystenning, fingeravtrykk på korset og mannablomster i døpefonten.
Svend-Kristian Martinsen og
Timea Bakay Holby.

To barn bidro med herlige musikalske innslag: Oda
Bergroth-Plur (t.v.) spilte fiolin og sang solo, og
Sophie Caroline Aas spilte tverrfløyte.

Mannablomster: Små sammenbrettede papirlapper
ble lagt i døpefonten der de fløt på vannet. Etter litt
sprang de ut som blomster og et bibelvers kom til
syne. Barna plukket dem opp.
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Kirkevergens hjørne
Kroer kirke
trenger ny kirketjener
Ås kirkelige fellesråd skal ansette kirketjener til Kroer kirke. Dette er en ti prosentstilling. Arbeidsoppgaver: Kirketjener og
klokker ved gudstjenester (to i måneden) og
kirkelige handlinger. Renhold og enklere
vedlikehold. Kroer er en flott kirke å jobbe
i! Nærmere opplysninger hos kirkevergen,
tlf. 64 96 23 31 / 996 93 553, e-post:
kirkevergen@as.kommune.no.

Kirkegårdene og lokale vedtekter
Kirkevergen vil minne om bestemmelser i
lokale vedtekter om gravminne og plantefelt:
Gravminnet (gravsteinen) skal plasseres
i bakkant av den graven som er tatt i bruk,
og blir stående der for godt.
Fester har ansvaret for at gravminnet er
sikret etter forskriftene, med bolter ned i
fundamentet.
Foran gravminnet er det anledning til å
opparbeide et plantefelt i høyde med bakken
omkring. Det må ikke være bredere enn
gravminnets bredde, og det kan ikke stikke
lengre fram enn 60 cm målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster
som overstiger gravminnets høyde, eller
med grener som går ut over plantefeltet. En
busk kan settes tett inntil gravminnet, men
innenfor plantefeltets grenser.
Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en tilhugget natursteinskant som
flukter med terrenget omkring.
Det er derimot ikke anledning til å
ramme inn plantefeltet med en hekk, rullesteiner eller småstein.

Ås Seniorkor i Ås kirke.

Ås Seniorkor sommerkonsert
Velkommen til stor sommerkonsert i Ås
arbeidskirke søndag 29. mai kl. 18. Dette
blir sjette gang Ås Seniorkor arrangerer
konsert i Arbeidskirken sammen med andre
kor. Utlodning. Entré kr 100. Deltagere:
• Ås Seniorkor, Cantarelle, Cantemus
(dirigent Ann Sæthre)
• Frogn Mannskor (dirigent Helga Jensen
Solstad)
• Ås korforening (dirigent Signe Hjermund
rud)
• Visesang v/Tormod Hjermundrud og
Halvard Lundgård
Ås Seniorkor
v/Kirsten Molteberg

Kjøp sommerblomstene på
GARTNERIUTSALGET

Melby Gård
og gartneri
Du finner oss på fylkesveien
mellom Nygård og Wassum.
Utsalg også på Vinterbrosenteret.
Tlf.: 64 94 63 20 / 901 67 525

Astrid Holmsen Krogh,
kirkeverge i Ås
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Det skjer i Nordby menighet
Blomsterfest 12. juni
Søndag 12. juni kl. 11 samles vi til blomsterfest i Nordby kirke! Da bugner det av
blomster som kommer fra Melby Gård og
gartneri, og vi synger sanger i kirka og har
fest etterpå.
Nordby gospelkor blir med. Koret ledes
av Ingunn Westborg. De har øvelser hver
onsdag kl. 17.30 i Nordby menighetssenter.
Til høsten starter øvelsene opp igjen 7. september.
Hilde Veidahl Wang,
kantor i Nordby

Tusen takk til alle
Tårnagentene
inntok kirken
Helga 23.–24. april arrangerte menighetene
i Ås, Nordby og Kroer Tårnagent-samling
for 8-åringene i menighetene. På bildet
løser de mysterier i Nordby kirke sammen
med kateket Timea Bakay Holby. Tårnagentene hadde også sin egen gudstjeneste
på søndagen.

som bidro til dugnad 25. og 26. april!
Det ble en skikkelig dugnad på Nordby
Menighetssenter og i Nordby kirke! Rundt
25 personer deltok i dugnaden, og uteområde, kirke og menighetssenter står nå fram
som ryddige, og gullende rene! Det er viktig at vi tar vare på verdiene i det å ha felles
områder og lokaler som hele lokalsamfunnet trenger, og som alle har glede og nytte
av. Nok en gang: tusen takk!
Bjørg Christensen

Takk for gave
Vi takker for gaven som ble gitt i anledningen Evy Flekstads bortgang.
Nordby Menighetsforening

Foto: Judit Görögh
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Ungdom på musikkøvelse
Påskeverksted i Nordby
Onsdag 16. mars hadde vi påskesamling
på Nordby Menighetssenter med påskefortelling, påskesymboler, felles middag og
påskeverksted. Det ble så vellykket at vi til
neste år planlegger å utvide denne samlingen til et breddetiltak for 7-åringer.
Timea Bakay Holby, kateket i Nordby
Foto: Judit Görögh

Fredager etter skoletid er det musikkøvelse med ungdom fra 13 år og oppover i
Nordby menighetssenter. Vi samles først
til et måltid, og øver på lovsanger, salmer,
musikaler, klassiske sanger og popmusikk.
I vår har vi vært en gruppe på ni stykker.
Er det flere som har lyst til å bli med? Over
sommerferien starter vi opp igjen fredag
26. august etter skoletid. Dere er velkomne!
Hilde Veidahl Wang, kantor i Nordby
Foto: Timea Bakay Holby
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Pinsehilsen fra Borg-biskop Atle Sommerfeldt
Til medarbeidere og frivillige i Borg
bispedømme: Gud sier: Jeg øser ut min Ånd
over alle mennesker (Apgj 2,17)!
Hilsen til menighetene i Borg fra
Patriark Ignatius Aphrem II i Damaskus
Det er med stor glede jeg denne pinsen
hilser dere alle fra kirkene i Syria. På invitasjon fra patriark Ignatius Aphrem II av
Antiokia i Den syrisk-ortodokse kirke, med
sete i Damaskus, hadde jeg den store glede
å feire deres påskehøytid 30. april til 2. mai
i Damaskus. Patriarken hilser til menighetene i Borg bispedømme og inviterer oss til
å be sammen med dem og for oss selv, slik
at vi ikke glemmer de lidelser det syriske
folket nå går igjennom på femte året.
Pinse – et nytt Guds folk blir født når
Gud øser ut sin Ånd til alle mennesker
Pinse handler om at det nye Guds folk
bryter igjennom og blir en del av menneskenes historie. På den første pinsedagen
var hele den da kjente verden til stede og
hørte Guds storverk forkynt på sitt eget
tungemål. Det nye Gudsfolket ble født som
et mangfoldets fellesskap som ikke var bundet til en bestemt kultur eller etnisk gruppe.
Den syrisk-ortodokse kirke
– verdens eldste eksisterende kirke
Den første kristne menigheten utenfor
Israel ble dannet i Antiokia i år 37 (Apg
11,19 ff). Peter og Paulus etablerte menigheten der, med Peter som den første leder.
Den syrisk-ortodokse kirken regner sine
røtter tilbake til denne første menigheten,
og Patriark Ignatius Aphrem II er den 129.
patriarken, med Peter som den første. Det
gjør denne kirken til verdens eldste kirke
som fortsatt feirer Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og har gjort dette
sammenhengende siden år 37. Å feire guds12

tjeneste med dem er å bli brakt i kontakt
med kirkens første år. Det forsterkes av
at Den syrisk-ortodokse kirken forretter
sin liturgi hovedsakelig på arameisk, det
språket Jesus og de fleste i Midtøsten snakket på den tiden. I dag snakkes det av den
assyriske befolkningen og er derfor fortsatt
et levende språk. Folk forstår arameisk.
Borg bispedømme – en del av det
universelle og globale kirkefellesskapet
Besøket i Damaskus, som også inkluderte
Den gresk-ortodokse kirken i Damaskus og
Den assyriske kirken i Beirut, ga en sterk
opplevelse av at Borg bispedømme er en
del av et globalt fellesskap med felles røtter,
først i Jerusalem og så i Antiokia. Å synge
Fader Vår på arameisk ga en særlig opplevelse av kontinuitet, med muligheten til å
høre lyden av Jesu egen røst i de arameiske
ordene. Feiringen var også en opplevelse av
kirkens kulturelle og språklige mangfold.
Mitt bønnespråk er jo norsk, deler av liturgien ble forrettet på arabisk, og i Den greskortodokse kirken nede i veien i gamlebyen
i Damaskus var gresk et hovedspråk i liturgien. Rundt om i hele verden synges og bes
det på alle tungemål og i alle folkegrupper,
slik som på pinsedagen i Jerusalem i år 33.
Da ble Guds storverk forkynt på språk alle
folk forsto. I tiårene etter pinsedag ble det
dannet flere og flere menigheter der ulike
folkegrupper ble døpt i den treenige Guds
navn, og Jesu oppstandelse ble feiret på den
første dag i uken. Slik vi fortsatt gjør.
Nestekjærlighetens konkrete handlinger
er Åndens frukt
Møtene med mennesker i Damaskus og
assyriske flyktninger i Libanon brakte
også nær at fellesskapet i Den hellige ånd
forplikter oss til å glede oss over hverandre
og bære hverandres byrder. Menighetene i
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Borg bispedømme har gitt betydelig beløp
til de syriske flyktningene i Syria og i
nabolandene, særlig gjennom Kirkens Nødhjelps innsamlinger. Jeg rakk å besøke to
av programmene vi har støttet. Det ene var
i en forstad til Damaskus der innbyggertallet var økt fra 50.000 til 120.000. Kirkens
Nødhjelps 7 brønner forsterket det kommunale vann-nettverket slik at også disse
70.000 kunne få vann. I Anjar-landsbyen i
Bekaadalen var det omkring 15.000 flyktninger i uformelle bosetninger. Kirkens
Nødhjelps solcellebaserte vannanlegg
sørger for at det nå er nok vann i en landsby
som vanligvis teller 3.500. Kirkene i Norge
er en del av et massivt hjelpearbeid. Det har
vi vært med på siden borgerkrigen startet,
og flyktningene begynte å søke beskyttelse
innen Syria og i nabolandene. De to kirkene gjør et stort humanitært arbeid inne i
Syria med støtte fra Kirkens Nødhjelp og
andre. De synliggjør Guds kraft og kirkens
tilstedeværelse, og møter folks behov. Den
syrisk-ortodokse kirkens visjon sier: We
make compassion to action! Vi gjør medfølelse om til konkrete handlinger!
«De taler om Gud,
men deres handlinger er av djevelen»
Muslimer og kristne har levd sammen i
Damaskus helt siden araberne erobret byen
i 661, og den var sentrum i den muslimske
verden i drøyt hundre år. Relasjonen har
hatt mange faser. Da de kristne etter hvert
kom i mindretall, ble det vanskelige perioder. Assyrerne, som utgjør Den syriskortodokse kirkes medlemmer, har jevnlig
opplevd massakrer. De var en del av det
armenske folkemordet i Tyrkia i 1915 der
opp mot 500.000 assyrere ble drept. De vet
hva forfølgelse er. Men alle understreker
at den pågående krigen i Syria ikke er en
kamp mellom islam og kristendom. De legger langt mer vekt på at en gruppe innenfor
islam, med liten støtte i islam i Syria, med

vold og terror forsøker å tilrive seg makten
og monopolisere sin tolkning av islam. De
vil påføre alle, muslimer så vel som kristne
og andre minoriteter, denne tolkningen.
Den muslimske resepsjonisten på hotellet
jeg bodde på i Damaskus, Marie, formulerte det under en frokostsamtale slik: «De
taler om Gud, men deres handlinger er
av djevelen». Det er liten grunn til at vi i
Norge, med en liten muslimsk minoritet,
skal demonisere islam og alle dens tilhengere, når mennesker som lever i terrorens
skygge hver eneste dag, ikke gjør det.
Den oppstandne lever som korsfestet
Å feire påske i Damaskus var å feire
gudstjeneste i korsets virkelighet, med
oppstandelsens lys som et håp for fremtiden. Sjelden har jeg levd påskens dype
innhold så intenst som da vi i trass og
håp gikk korsvandringen i kirkerommet,
og menigheten lovpriste og jublet. Festen
og jubelen fortsatte da vi spiste dekorerte
påskeegg, og speiderne gikk i gatene og
proklamerte at Jesus er stått opp. Midt i
krigens Syria. Korsvandringen viste at all
kristen lovsang til den oppstandne Kristus
bærer den korsfestedes sårmerker og menneskenes lidelser som klangbunn.
Også over oss!
Møtet med verdens eldste kirke utløste
en stor takknemlighet til denne kirken og
deres imponerende historie og trofasthet i
trengselstider. Det er en takknemlighet for
at også vi i Borg bispedømme, langt utenfor
sivilisasjonens grenser da kirken i Antiokia
ble etablert, også har fått Guds Ånd øst over
oss i snart 1000 år. Det gir et storslått perspektiv på våre dåpshandlinger, der Guds
Ånd gis til mennesker også hos oss, og
der vannet forbinder oss med alle kristne
og alle mennesker i hele Guds skaperverk.
Stort er troens mysterium – og glede!!
God pinsefeiring!
Atle Sommerfeldt,
biskop i Borg
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Ås menighets misjonsprosjekt

Bewa gir seg ikke
Kvinner og likestilling er en av flere røde
tråder i menighetens misjonsprosjekt
«Landsbyutvikling i Etiopia».
14 år gamle Bewa Alemayehu er fra en
landsby nord for Blå-Nilen. Ifølge gumuztradisjonen skulle hun blitt gift for et par år
siden. Hadde alt gått slik familien planla,
ville hun nå vært mor til minst ett barn. På
samme måte som i mange andre kulturer i
verden, ble hun oppdratt til å ha dette som
mål: å bli giftet bort tidlig og få mange barn.
Bewa fikk lov til å starte på skolen, men
foreldrene ville ta henne ut etter noen få
år. Vi i misjonsprosjektet var klar over at
mange jenter fra gumuz-folket helt mangler
skolegang, eller at de, på samme måte som
Bewa, bare er tiltenkt en kort tid på skolen.
Derfor gav vi 15 jenter og deres familier
fra Bewas landsby økonomisk støtte til at
jentene kunne fortsette skolegangen. Dessverre ville Bewas foreldre heller at hun
skulle gifte seg.
I gumuz-kulturen er det nok at en gutt
kommer til familien og sier at han vil gifte
seg med ei jente. Hvis foreldrene godtar
frieriet, må jenta akseptere det. Det er
utrolig vanskelig for ei jente å trosse familiens vilje. Fem ganger kom samme gutt til
Bewas familie og sa at han ville gifte seg
med henne. Familien hennes startet med
å forberede bryllupet. Men Bewa nektet.
Til slutt fikk hun drapstrusler fra guttens
familie. I denne situasjonen ble staben i
misjonsprosjektet en viktig støtte for Bewa.
Med deres hjelp gikk skoleledelsen med på
å snakke med familien, men de ville fortsatt
ikke akseptere Bewas valg.

14

Misjonsprosjektet støtter gumuz-jenter med å stå
imot presset fra familien om å gifte seg tidlig. Nå får
flere jenter sjansen til å gå på skole, slik som Bewa
(til høyre i bildet) nå får. Foto: Sophie KüspertRakotondrainy.

Til slutt politianmeldte Bewa saken. Hun
tror hun er den første jenta i landsbyen som
noen gang har gjort noe så uhørt. Det har
fått familien hennes til å gi opp bryllupet,
selv om de fortsatt er motstandere av skolegangen hennes. De mener at hun har tatt
en gal avgjørelse. Redningen hennes er at
misjonsprosjektet fortsetter å støtte henne.
Vi arbeider spesielt for å endre holdningene til barneekteskap og vil at jenter/kvinner selv må gi sitt samtykke til ekteskap. I
Bewas landsby har de holdt mange kurs om
hvor viktig det er at jenter får skolegang. De
har flere kvinnelige ansatte som er gumuz
og tjener sine egne penger. Disse er spesielt
egnet til å vise befolkningen at det å være
en stolt gumuz ikke trenger å bety tidlig
ekteskap for jenter.
Misjonsprosjektet vil også vise at kvinner kan være gode til å styre økonomi, at de
kan ha lederverv og kan forsørge seg selv.
Sophie Küspert-Rakotondrainy, misjonær
Artikkelen er redigert av Sylvi Haldorsen fra
siste nummer av bladet Ny Blomst
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Patriark Ignatius Aphrem II av Antiokia tar imot biskop Atle Sommerfeldt i Damaskus. Se biskopens hilsen på
side 12–13. Foto: Karianne Hjørnevik Nes.

Tusen takk for innsatsen!
Under Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp 15. mars ble det samlet inn hele kr
196.521 kroner i Ås kommune (tall fra
Fasteaksjonens nettsider). Dette er omtrent
samme beløp som i fjor. Ås menighet samlet inn kr 137.676, Nordby kr 37.445 og
Kroer 13.800. En tendens i årets aksjon var
at innsamlingen i Ås menighet, inkludert
ofring ved Askeonsdagsgudstjenesten og
kollekt på Misjonsforum, gav litt svakere
resultat ved årets aksjon, mens beløpet
for private gaver økte, sammenlignet med
2015. Her ser vi trolig en effekt av at mange
ikke har kontanter når bøssebærerne står
i døra. I stedet gir man via nettbank og
telefon. «Ås ga så det monnet», skrev ØB.
Moro var det også.
Arve Skutlaberg

Oddvar Moen (t.v.) og Magne Mo under Fasteaksjonen
2016. Foto: Solveig E. Nielsen.
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Menighetsbladets grønne spalte
Våre felles landskap
Landskapene rundt oss har stor betydning
ved at de produserer flere typer goder og
tjenester. På Institutt for landskapsplanlegging ved NMBU er landskap et viktig
tema i masterutdanningene, både i landskapsarkitektur og by- og regionplanlegging. Vi observerer et stort folkelig
engasjement for hvordan våre omgivelser
utvikles og ivaretas, og på instituttet har vi
derfor utviklet metoder for å forstå og sette
ord på dette engasjementet. Det er også
blitt økt oppmerksomhet om hverdagslandskapet, det vil si de landskapene hvor
folk bor og lever sine liv. Sentralt i de nye
perspektivene står Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har forpliktet seg til å følge. Den definerer landskap
som et område slik folk selv forstår og
tolker det. Instituttet vårt her på Ås er et
viktig fagmiljø i Norge for å konkretisere
hva dette betyr for analyse, forvaltning og
planlegging av våre landskap. Som et ledd
i dette har vi etablert Senter for landskapsdemokrati.
Det å sette ord på folks forhold til sine
landskap og få det inn i en form som gjør
at denne kunnskapen kan gi relevant input i
viktige beslutninger om arealbruk, ser vi er
viktig for å kunne realisere Landskapskonvensjonen. Derfor har vi utviklet en medvirkningsbasert analysemetode for landskap, kalt landskapsressursanalyse. Denne
metoden er under utvikling og utprøving,
blant annet ved hjelp av studenter. Vi har
opplevd et klart behov for å sette ord på
hva hverdagslandskapet betyr for folk, og
utvikle et språk som gjør forholdet mellom
folk og landskap relevant i plan- og beslutningsprosesser.
I fjor skrev Anne Christine Brattestå
16

Knut Bjørn Stokke. Foto: Gisle Bjørneby

og Marthe Maren Aschim Thomassen en
interessant masteroppgave om Søråsjordet,
arealet mellom NMBU og Ås sentrum.
Den er et eksempel på hvor viktig det er å
sette ord på våre felles landskap. Oppgaven
har tittelen «Jordbrukslandskap i urbaniseringsprosesser: et tomrom eller en ressurs» og viser veldig tydelig at Søråsjordet
er et landskap som betyr langt mer enn bare
jordbruk og matproduksjon. Intervjuene
studentene gjorde, viste at dette sentrumsnære jordbrukslandskapet er høyt verdsatt
av lokalbefolkningen, og at det er en kilde
til rekreasjon, aktivitet og stedstilhørighet. Jordbrukslandskapet blir sett på som
en del av Ås-sjela og gir kvaliteter som
utsikt og mye himmel. Jordet skaper også
en symbolsk sammenheng til Ås som
jordbrukskommune, og tilknytningen til
Universitetet. Oppgaven viser også at dette
er verdier som vies liten plass i den formelle
arealplanleggingen, som i langt større grad
vektlegger mer materielle og målbare kvaliteter.
Knut Bjørn Stokke, medlem i menighetsrådet
og grønt utvalg i Ås menighet. Førsteamanuensis
ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU.
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Gamleredaktøren som gløymde festen

Knut Martin Haldorsen (på bildet over)
fekk ikkje med seg festen som folka på
Kirkekontoret stelte i stand 29. april for
dugnadsgjengen i Menighetsbladet. – Jeg
hadde forberedt meg godt! Henta fram
bladpermene fra «min tid» og vært på loftet
etter eskene med gamle reportasjefilmer og
bilder. Og lest meg opp, rett og slett. Men
så skulle vi bare slipe stuegulvet…, og så
trodde jeg plutselig at festen var en annen
dag, dumpa ned framfor TVen og ble sittende, unnskylder Knut Martin seg. Det har
vorte tysdag, og no sit han ved PCen med
bladbunkane framfor seg.
Når var di tid som menighetsbladredaktør?
– Jeg måtte faktisk bla tilbake for å
sjekke! Det var fra mai 1982 til Edvard
Nordrum overtok sommeren 1991, men jeg
hadde fortsatt ansvar for sats og montasje
fram til 1994. Heldigvis var det mange
flinke folk innom i redaksjonen: Sigrid
Holm Skaarer, Johanne Nordrum, Arne
Ellingsberg, Erling Ulvik, Trygve Berg,
Olav Aardalsbakke, Sverre W. Lund-Høie,
Kjetil Fretheim (ungdomsstoff), Bente H.
Jønvik, Arve Røed, Thorleif Martinsen,
Gerd Mari Lye og Ellen Syrstad. Oddvar
Moen ble ansvarlig for økonomien.
Korleis laga de bladet?
– I starten var det ved hjelp av skrivemaskin og klipp og lim. Bladet ble trykt hos
18

O.B. Hansen i Drøbak. Senere overtok Ås
trykk og så Darco trykk. Jeg kjøpte meg en
dyr og slepbar datamaskin (Osborne 3) som
hadde et program der vi kunne lage trykksatsen. Jeg tok mange bilder som kom på
trykk. Det ble mye arbeid på mørkerommet
og ved skanneren. Vanligvis var bladet på
16 sider, med 9 nummer i året. Opplaget var
på ca. 5000 eksemplarer.
Kva var dei store sakene?
– I ettertid ser jeg at det var i min tid vi
hadde store saker i Menighetsbladet! Bygging av Ås arbeidskirke og Nordby menighetssenter, med all den dugnadsinnsats,
markeringer, innsamlinger, loppemarkeder
og lotterier du kan tenke deg. Og 80- og
90-tallet var en viktig periode for å bygge
opp ny aktivitet i alle tre menighetene i kommunen. Prost Hans Chr. Mamen fikk ting til
å skje, sammen med kapellanene sine. Jeg
samarbeidet godt med ham og senere med
Olav Ragnar Tysnes. Mamen skrev godt og
var levende opptatt av historie. Samtidig er
det mye stoff som ruller videre år etter år.
Slik er det jo i et Menighetsblad.
Er det noko du er særleg nøgd med å ha
fått på trykk?
– Gerd Mari Lye laga mange oppslag om
planter i Bibelen. Hun sto for både tekst og
tegninger. De artiklene ble bra. Vi hadde
også en artikkelserie fra ytterpunktene i Ås
kommune – grendelangs, så å si. Ikke alle
var så begeistret for den, men jeg synes det
var godt stoff. En gang i Vestbygda bomma
vi. Det viste seg å være et kommunehjørne
enda lengre vest som vi hadde oversett. Det
ble behørig kommentert! Kunstneren Astri
Tønnessen Berg illustrerte mange artikler
med tegninger og batikk-bilder. Politikk
drev vi ikke med, men bladet var tidlig ute
med foto og omtale av Johan Alnes, før han
ble ordfører!
Tekst og foto: Arve Skutlaberg
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Loppemarkedet i Arbeidskirken

Niels Thyge Nielsen har alt fått inn en fin rokk til
Loppehuset. Foto Jon Kr. Øiestad.

Jan Ferstad i retroavdelinga. Møbler og interiør fra
litt gamle dager selger som ovnsvarme boller! Foto:
Arve Skutlaberg.

Har du noe, så gi det bort!
Nå har du sjansen til å gi bort ting du synes
er for gode til å kastes. Til hvem? Til Loppemarkedet som skal være i Ås arbeidskirke
siste helga i august.
Ring allerede nå til mottaksansvarlig
Niels Thyge Nielsen, tlf. 971 46 741. Vi kan
hente lopper hos deg etter avtale, men du
kan også selv levere gode lopper. Loppehuset bak Arbeidskirken har åpen loppedør
hver mandag fra kl. 18–19 fram til St. Hans.
Vi vil gjerne ha det du ikke lenger har
bruk for, men som egentlig er fullt bruk-

bart. Ting som du ikke lenger bruker.
Du har kanskje hatt våropprydding i
garasjen og oppdaget den gamle sykkelen?
Den er ganske nedstøvet, mangler luft i
bakhjulet, brukes aldri og står i veien? Gi
den bort da vel, til loppemarkedet vårt.
Eller du har nettopp ryddet bort vintergarderoben, og der var det jammen et par
jakker og noen sko som du nesten hadde
glemt. Til loppemarkedet vårt med det også!
Eller du har flyttet til ny og mindre leilighet, og plutselig sitter du med for mange
møbler. Gode ting alt sammen. Møbler er
fine lopper!
Du har et instrument, en kikkert, et maleri
og et kaffeservise som du aldri bruker. Det
står faktisk bare i veien i esker i kjellerboden; klart til henting? Men han som skulle
ha det, har flyttet på hybel i Trondheim. Gi
det bort da vel, til loppemarkedet.
Ås menighet er en grønn menighet. Loppemarkedet er et av miljøtiltakene våre. Bli
med du også!
Loppemarkedskomitéen

Åse Hafstad i loppemarkedets «Glassmagasin». Men best
liker hun seg i barnebokavdelinga. Foto: Arve Skutlaberg.
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Omdisponering av diakonimidler i Ås
Folk som følger med på saksbehandlingen
i Ås menighetsråd, vet at vi har diskutert
omdisponering av avsatte midler til diakoni. Og de ønsker å få vite mer om bakgrunnen for denne diskusjonen.
Utgangspunktet for at denne saken har
kommet opp, er at vi i år må dekke inn
underskuddet fra i fjor på kr 57.000. Dette
er vi pålagt. Siden vi ikke ønsker å redusere
aktiviteten i menigheten, har vi vedtatt å
bruke hele disposisjonsfondet vårt, samt å
omdisponere kr 45.000 fra Diakonfondet.
Diakoniutvalget og menighetsrådet har
gjennom flere perioder arbeidet for å få en
fast diakon i menigheten, gjerne i samarbeid med andre sektorer i kommunen. Spesielt optimistiske var vi i en periode da vi
tolket signaler fra Bispedømmerådet slik at
det ville gi lønnsmidler til diakonstillingen.
Menighetsrådet ønsket da å ha oppsparte
midler tilgjengelige, og avsatte overskudd
i driften til et fond som skulle dekke startkostnader og vise samarbeidspartnere at vi
kunne bidra.
Bispedømmerådet vedtok å støtte en
prostidiakon, og Atle Eikeland begynte i
stillingen i august i fjor. Selv om løsningen
med en felles diakon ikke var helt etter våre
planer, er dette et langt skritt framover.
Ås menighetsråd ser fremdeles mange
behov for diakonale tjenester i sognet. Med
bistand fra prostidiakonen og Diakoniutvalget leter vi etter måter der vi alene,
eller sammen med andre, kan skaffe et
bærekraftig økonomisk grunnlag for økt
innsats.
Selv om vi dette året må bruke midler
fra Diakonfondet, har vi fremdeles igjen
kr 318.000 som har stått urørt i 6–7 år. Vår
regnskapsfører anbefaler oss å løse opp
slike bundne fond, fordi omdisponering
av dem krever byråkratiske prosedyrer.
20

Menighetsrådet har derfor diskutert å frigi
hele fondet. Men dette forslaget ble ikke
vedtatt. Flertallet i menighetsrådet mener
det å oppgi øremerkingen av Diakonfondet,
kan gi et negativt signal om vår holdning til
behovet for en sognediakon.
Som leder av menighetsrådet vil jeg
poengtere at ingen har bestridt menighetsrådets rett til, med alminnelig flertall, å
omdisponere slike fond. Jeg må samtidig
innrømme at min personlige menig er at
rådet ikke bør sitte som en bank med fryste
midler i år etter år. Jeg tror vi må bruke våre
oppsparte fond der det åpner seg muligheter, og jeg synes det er litt synd at det legges
så stor symbolverdi i å ha stående ubrukte
penger.
Den kommende fristilling av Den norske
kirke vil helt sikkert bety at vi må se mer
langsiktig på menighetens økonomi. Vi har
alt startet på denne prosessen. Det er også
gledelig at givertjenesten har økt! Pålitelige
inntekter rekker mye lenger enn sparepenger. Så det er fremdeles stort behov for flere
givere.
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Halvor Aarrestad,
leder av Ås menighetsråd

Diakonien i Ås ved et
tidsskille – hvis vi vil
Fra august 2015 har vi hatt prostidiakon
Atle Eikeland stasjonert ved Kirkekontoret
i Ås. Dette gleder vi oss over! Han arbeider
over hele prostiet, så han kan bruke ¼ av
sin arbeidstid på menighetene i Ås kommune. Diakoniutvalget i Ås og Kroer ser
at behovet for diakonale tjenester er mye
større. I vinter uttrykte prostidiakonen at
han «kunne brukt hele stillingen bare i Ås».
Prostidiakonen legger til rette for og
har oversikt over det diakonale arbeidet
i Søndre Follo prosti, blant annet med en
nøkkelrolle i arbeidet med diakoniplaner.
Han jobber for å fremme tiltak som er felles
for de ulike menighetene, som kursing av
ungdomsleder i diakoni, opprettelse av
sorggrupper med mer. Prostidiakonen er en
viktig inspirator for de frivillige diakonale
medarbeiderne i prostiet.
Søndre Follo prosti har ca. 60.000 innbyggere fordelt på fire kommuner. Prostidiakonen har begrensede muligheter for å
følge opp det praktiske arbeidet.
Plan for diakoni i Den norske kirke flagger «nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for
rettferdighet som kirkens omsorgstjenester.» Diakoniutvalget i Ås og Kroer driver
aktiviteter som Åpent hus, arrangementer
(gudstjenester, hyggekvelder og andakter
på omsorgsboligene og Moer sykehjem),
Kirkeskyss og Besøksvennene. Vi deltar
også i Tro og Lys, Kirkens SOS og Sorg
omsorg Follo. Grønn menighet Ås er svært
aktiv innen vern om skaperverket.
Visjonen for Diakoniutvalget er å nå flere
ensomme, plagede og nedslitte mennesker.
Ettersom dette i all hovedsak må gjennomføres av frivillige, trenger vi både støtte
og nødvendig faglig oppfølging. Midler i
Diakonfondet blir da en viktig faktor for å
initiere utvikling av prosjektet «Sognedia-

konal støtte i Søndre Follo prosti».
Prostidiakonen har sterkt forbedret forholdene for oss som arbeider med diakoni
i menighetene. Samtidig ser vi at behovet
øker, og dette stiller menigheter og diakoniutvalg overfor særdeles utfordrende valg.
Vi er ved et tidsskille! Vi trenger all mulig
innsats internt, og god vilje fra menigheter
og myndigheter!
Terje Sørhaug,
leder av Diakoniutvalget i Ås og Kroer

Behov for frivillige
medhjelpere på Moertunet
Hver fredag arrangerer arrangerer prest og
kantor i Ås, sammen med Diakoniutvalget
i Ås og Kroer, andakt på Moertunet i Ås.
Dette er noe beboerne setter stor pris på.
En gruppe frivillige fra Diakoniutvalget og
menigheten ellers er med på å legge til rette
for dette. På gudstjenestene 2. juledag og
2. påskedag er Moerhjemmets venner med
og hjelper til. Oppgaven består i å hente
og bringe beboere som ønsker å delta, til
andaktene og gudstjenestene, samt å ta seg
tid til en liten prat.
Det er behov for flere medhjelpere til
dette arbeidet. Ta kontakt med prostidiakon
Atle Eikeland eller Gro Mette Rønningen
fra Diakoniutvalget. Atles telefon / epost:
948 56 362 / atle.eikeland@as.kommune.no;
Gro: 971 76 023 / gro.ronningen@gmail.com.
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Atle Eikeland,
prostidiakon i Søndre Follo
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Fargelegg!
Disiplene kastet ut
garnet der Jesus sa,
RJÀNNVnP\HÀVNDW
EnWHQQHVWHQVDQN

Bibel-quiz
H
Hvor
godt
dt kkan d
du bbibelfortellingene?
Test deg selv med disse spørsmålene.
(Svarene står opp ned nederst på siden.)
1.
2.
3.
4.

Hva het kona til Abraham?
Hva het broren til Moses?
Hva het kjempen som David sloss mot?
Hvem var det som ble kastet i en brønn og
solgt som slave av brødrene sine?

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hva het gjetergutten som ble konge over Israel?
Hva het moren til døperen Johannes?
Hvilken by vokste Jesus opp i?
Var disiplene Peter og Andreas snekkere
IPPIV½WOIVI#
Hvem sa «Jeg er den gode gjeter»?
Hvem er faren til Jesus?

1. Sara. 2. Aron. 3. Goliat. 4. Josef. 5. David. 6. Elisabet. 7. Nasaret. 8. Fiskere. 9. Jesus. 10. Gud.

Abonnér på barnebladet
Peters
fiskefangst

som ble

1 6 b l a d err + 1 C D
(privaatabonnement
= k u n 39
99,hjem i posten)
en)

24.-31. januar

Salme 37,5

Bibeltegneserier
og gøyale aktiviteter!
han inn.

tning
Superse
Salme 9,3

10.-17. januar

Gruppeabonnement
G
b
t kkun 23
239,39 per b
barn
Bestill på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00
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borte

Supersetning
Stol på ham, så griper
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Møte på Ås menighetshus
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
har følgjande møte på Ås menighetshus:
• Søndag 29. mai kl. 19: Møte. Talar:
Ragnar Ljønes.
• Søndag 5. juni kl. 19: Møte. Talar: Olav
Straume.
• Søndag 14. august kl. 19: Samtalemøte.
• Søndag 21. august kl. 19: Festmøte.
Trygve Gjedrem

Har du husket giroen vår?
I nummer 2 av Menighetsbladet lå det ved
en giro med oppfordring om å gi en frivillig
gave for å finansiere drifta av Menighetsbladet. Disse gavene er en forutsetning for
å holde bladet i gang. Vi får ingen tilskudd
fra kommunen eller kirken, redaksjonen
jobber gratis, og distribusjonen skjer på
dugnad. Beløpet på giroen er kr 200, men
det kan endres. Menighetsbladet trykkes
nå i 7 200 eksemplarer og deles ut til alle
husstander i Ås kommune. Kontonummer:
1602 59 75417.
Redaksjonen

Nye nettsider
Den 1. juni lanserer Ås kirkekontor sine nye
hjemmesider med ny adresse:
www.kirken.no/as. Du kommer også fram
med den gamle, inntil videre. Linda Janson,

Quiz
1. Hva het far til Kong David?
2. Hvem av Isaks sønner var hårete?
3. Hvilken protestantisk bevegelse begynte
med John Wesley?
4. Hvilken stilling fikk teologen Olav
Fykse Tveit, bosatt i Ås, i august 2009?
5. Hvor mange representanter har Miljøpartiet De Grønne i Ås kommunestyre i
inneværende periode?
6. I hvilket europeisk land kalles monarken
storhertug?
7. Edinburgh er Skottlands hovedstad. Er
den også den største byen?
8. Hvem har fått Rivertonprisen for
bøkene: Rygg i rand, to i spann og Som
i en gåte?
9. Hva heter desserten laget av tyttebær,
sukker og eggehvite?
10. Hva er et mer brukt navn på hageplanten
Gullbusk?
Quizmester: Atle Eikeland

Svarene finner du på side 25.

menighetskoordinator

www.asbank.no
Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer nr. 3 – 2016

23

Er du kjent i Ås?
Det er registrert to helt korrekte svar på den
siste oppgaven, og ett svar som helt riktig
tilkjennegir hvor bildet er tatt, men som
ikke sier noe om hva som står på skiltet.
Da vi gikk på skolen og ikke svarte på
spørsmålet, fikk vi aldri beste karakter.
Menighetsbladet ser ikke så strengt på det,
og kårer tre vinnere: Torstein Furnes, Anna
Gultvdt og Thorolf Jakobsen. Sistnevnte
skriver at «bildet er tatt sørover på veien
fra Klommestein til Vestby. Jordbærbua til

Saxebøl er synlig helt til høyre, men her
‘flyter’ kommunegrensen. Er alt dette i Ås»,
spør han? Så sant, så sant, men veiskiltet
mener vi står på Ås-grunn!
Ny oppgave følger: Hvor i Ås finnes
dette smilefjeset? For dere som ikke ferdes
på kryss og tvers i kommunen, gir vi litt
hjelp på veien: Denne gangen burde konkurransen hatt følgende overskrift: Var du
kjent i Ås? Lyk ke til!
Send svaret til as.menblad@online.no.
Tekst og foto: Jon Kr. Øiestad

Løsning på forrige oppgave: Hva står på baksiden
av skiltet midt i bildet?
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Poeten i Lyngveien
Jon Samset gav i fjor haust ut si første
diktsamling, «Gud gir håp». – Jeg har flere
ganger sendt inn manus til forlag, uten at
det har blitt til noe, seier han til Menighetsbladet. – Men så tok jeg kontakt med
Follotrykk as, og etter tre uker hadde jeg
100 bøker på døra. Biblioteket har fått et
eksemplar. De andre selger jeg selv.
Jeg har skrevet helt siden skoleåra, fortel
Jon. – Går alltid med notisbok og penn i
lomma. Jeg har laget minst 60 sanger. Dem
framfører jeg ofte til eget gitarakkompagnement. Men i boka er det mest dikt i det
som i poetikken kalles minimalistisk stil.
Dikt er en måte å tenke på. Jeg skriver hver
dag.
Har du eit forbilde?
- Nordahl Grieg. «Enhver sosialist er poet,
og enhver poet er sosialist», var det noen
som sa. Jeg ser også opp til Jan Erik Vold.
Og så liker jeg å lese i Salmenes bok og
Salomos ordspråk i Bibelen. Det er jo også
poesi.
Kva for dikt vel du til Menighetsbladet?

Jon Samset med diktsamlinga.

Forandringer
Det vil alltid være forandringer.
Det vil alltid være forvandlinger.
Bare Gud er evig.
Jon skriv om litt av kvart, til dømes vêret:
Opphold
Det regner sikkert senere i dag også.
Det vil alltid regne en gang iblant.
Opphold.
Sol og regn.
Skyer og vind.
Regnet er også gitt oss av Gud.
Opphold.
Nå er det opphold.

Her klipper
pp vi både
damer og menn i alle aldre!
e!
Rådhusplassen 29 (Ås kvartal)
Telefon: 64 94 42 00
www.galleriet-frisor.no

Tekst og foto: Arve Skutlaberg

Fasit til Quiz på side 23:
1. Isai. 2. Esau. 3. Metodismen. 4. Generalsekretær i Kirkenes Verdensråd. 5. 3. 6.
Luxembourg. 7. Nei, Glasgow er største by i
Skottland. 8. Gunnar Staalesen. 9. Trollkrem.
10. Forsythia
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Fosterhjem og vertsfamilier til barn på flukt
Det siste året har det vært en stor økning
i antall enslige, mindreårige asylsøkere
og flyktninger som kommer til Norge. Ås
kommune ønsker å ta sin del av ansvaret
ved å gi fem barn i alderen 10–15 år bosetting i vår kommune i 2016, og ytterligere 5
barn i 2017. Barneverntjenesten er derfor i
gang med å rekruttere fosterhjem og vertsfamilier.
De enslige mindreårige er barn som i
hovedsak har flyktet fra Afghanistan, Syria
og Eritrea, land som er preget av krig,
konflikter, fattigdom og forfølgelser. Barna
er ulike, både når det gjelder alder, nasjonalitet, sosial og økonomisk bakgrunn,
kunnskap og kompetanse. De vurderes å ha
ulike behov for oppfølging og omsorg, men
felles er at de trenger tilhørighet, trygghet og tilgang til voksne som kan tre inn
i omsorgsrollen. De enslige mindreårige
har i varierende grad opplevd tap, sorg og
traumatiske opplevelser, men de er også
ressurssterke barn som har nådd sitt mål på
reisen.
I 2015 registrerte Utlendingsdirektoratet
5297 enslige, mindreårige asylsøkere. 860
av disse oppga at de var under 15 år og fikk
opphold i omsorgssentre. Barna som til nå
har blitt bosatt, kan fortelle om usikkerheten de opplevde før de fikk vite hvor de
26

skulle bo, og deretter gleden ved å kunne
være ungdom og fokusere på skole, venner
og fritidsaktiviteter når de ble inkludert i en
fosterfamilie eller vertsfamilie.
Fosterhjem som ønsker å ta i mot enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger,
må – som alle andre fosterhjem – gjennom
en godkjenningsprosess. Fosterhjemmet tar
imot barnet og ivaretar de funksjonene et
hjem har. Fosterforeldrene utøver den daglige omsorgen for barnet.
I vertsfamilien bor ungdommen i en
egen leilighet/hybel i boligen og har slik en
ramme for utvikling og vekst. Slike tiltak
passer for ungdom som har behov for trygge
voksenpersoner og ekstra oppfølging på
veien mot en mer selvstendig tilværelse.
Husverten mottar godtgjøring og veiledning, og følger opp ungdommen sammen
med kontaktpersonen i kommunen.
Ås barneverntjeneste vil, sammen med
andre aktører i kommunen (helsetjenesten,
skolen m.fl.), bistå med oppfølging til fosterhjemmet og vertsfamilien. Ønsker du å vite
mer? Ta kontakt med Barneverntjenesten
ved flyktningkonsulent Anneli Bentsen (tlf.
959 39 679), teamleder fosterhjem Ingvill
Madsen (tlf. 474 54 539) eller enhetsleder
Olav Holstad (tlf. 64 96 22 21).
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sønnen ble drept i krigens første dager,
vendte raseriet seg mot nazistene. Det var
en syk og deprimert maler som døde i 1943.
Lærerik og spennende lesning, og et knakende godt språk!

Lesehjørnet
Maleren
Dokumentarroman
av Sigrun Slapgard
(Cappelen Damm,
2015)

Anbefalt av Elin Solberg

Dette er en dokumentarroman om maleren
Anders C. Svarstad. Om han visste jeg intet
annet enn at han var gift med Sigrid Undset.
Nå er jeg blitt kjent med han. Han ble født i
Hole i 1869. Det var en oppvekst i nøysomhet. Faren var en dyktig dekorasjonsmaler
og håndverker. Anders hadde samme talent,
men visste tidlig at han ikke ville jobbe for
andre, men bli kunstmaler. Etter endt kunstskole gikk det først litt trått med anerkjennelsen. Han giftet seg med vakre, snille
Ragna og fikk raskt tre barn, hvorav ett var
det man kalte «åndssvakt». Men inspirasjon
fikk man ikke i Christiania. Man måtte til
Paris eller Italia. Han trivdes godt og jobbet intenst blant kunstnerne der. Han fikk
mye skryt etter en utstilling i Paris. Det bar
videre til Italia for å fange lyset og fargene.
Der befant også Sigrid Undset seg. Først
irriterte det han, men snart var han svært
fornøyd med å bli distrahert av henne.
Det ble skilsmisse fra Ragna, og Anders
og Sigrid giftet seg. Det ble fort et strevsomt
ekteskap. Begge var kunstnere som ville så
mye, men hadde vanskelig for å enes. Til
sammen hadde de etter hvert seks barn,
hvorav to var psykisk utviklingshemmete.
Sigrid brøt ut og bosatte seg på Lillehammer.
Et raseri mot «jødekunsten» gjorde at
Anders ble stemplet som nazist. Men da

Brunlangøre
Barnebok av Synnøve Borge fra Ås. Illustrert av Lise Myhre (Gyldendal 2014)
Når du spør unger om hvilke husdyr og ville
dyr de kjenner til, vil svært få si flaggermus.
Men en sjettedel av alle norske landpattedyr
er flaggermus, fordelt på ni arter. Visste du
for eksempel at Brunlangøre:
- kan stå stille i luften og tverrvende?
- sender ut sonarskrikene gjennom nesen,
ikke munnen?
-jakter på bakken så vel som i lufta?
Synnøve Borge er naturfaglærer på
Solberg skole. Hun har samtidig gått på
Barnebokinstituttets forfatterskole for fagbøker. Der har hun lært å skrive morsomt
og spennende om fag. Forlaget ville ha flere
fagbøker av Synnøve Borge, og det er vi
veldig glade for! Bok nummer to fra Borge
handler om øyenstikkeren – stikk den!
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Anbefalt av Alf Ramsfjell
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Servicesidene
Brann/større ulykker
Politi
Ambulanse
Legevakt
Follo politistasjon
Kirkens SOS
Krisesenteret
Drosje
Ås kommune Servicetorget
Kirkekontoret i Ås
Kirkekontoret i Nordby
Kirkevergen i Ås

110
112
113
64 87 19 30
64 85 16 00
815 33 300
64 97 23 00
64 94 27 70
64 96 20 00
64 96 23 40
64 97 73 90
64 96 23 30

Besøk Ås bibliotek og Nordby filial
Til sammen har vi åpent hver dag unntatt
søndag. Tlf. 64 96 23 72 (Ås) og tlf.
959 51 900 (Nordby, på Vinterbrosenteret)

Aas Bilverksted A/S, Eriksen
Langbakken 12
64 94 00 68
BILEIERE: Hvorfor ikke bruke ”nærbilverkstedet”
i bygda? Vi utfører km-service og reparasjoner
på alle bilmerker. Faste priser.
BLOMSTER OG DEKORASJONER
64 94 12 36
BYGGEVARE
MAXBO Ås
Brekkeveien 19, tlf. 64 97 47 80, faks 64 97 47 81
Trelast, byggevarer, dører, vinduer,
garderobe/kjøkken, maling.
FRISØRER - DAME/HERRE
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HELSE OG VELVÆRE
Salong 9, Brekkeveien 5
64 94 04 13
Fotpleie, ansiktsbehandlinger, manikyr, voksing,
massasje og akrylnegler. www.salong9.no
HÅNDVERKERE
Ås Elektriske
Raveien 2
Alt i elektriske installasjoner

64 94 10 65

Ås Glassmesterforretning A/S
Gamleveien 1
64 94 04 10
Bygg – bil – blyglass – speil – persienner og markiser

Fargerike Ås, Skoleveien 2
64 94 06 50
Stoffer – søm – maling – tapet – gulv –
hjembesøk – håndverk
JORDMOR

BILVERKSTED

Hårstudio 1095
Moerveien 2

64 94 42 00

INTERIØR

BIBLIOTEK

Ås Blomster
Moerveien 6

Galleriet Frisør
Ås kvartal, Rådhusplassen 29
www.galleriet-frisor.no

Annett Michelsen
Torderudveien 25
Privatpraktiserende jordmor

911 35 380

KONSULENTER
Arve Skutlaberg FORSKINGSTENESTER
Hjelp i skrivinga! E-post: arve.skutlaberg@dknett.no
SERVERING & CATERING
Damene fra Texas Catering i Ås
Liv: 995 89 506
Siv: 925 44 376
Vi har mat til enhver anledning og diskuterer
gjerne løsninger med deg. www.damenefratexas.no
SPESIALFORRETNINGER I SENTRUM
Ås Optiske A/S – Krogh Optik
Rådhusplassen 2

64 94 10 95
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64 94 04 67

Ås Skotøymagasin
Moerveien 2 B

64 94 00 07

Kroer samfunnshus
Utleie til alle anledninger

TANNLEGER
Tannlege Ingeborg Bihaug og tannpleier
Hilde Skjeseth, Brekkeveien 18 64 94 10 48
(kveldsåpent mandager)
Tannlegene Høyvik
Skoleveien 2

UTLEIE

64 94 09 51

Menighetsbladet trenger bladbud
Menighetsbladet trenger bladbud på tre ruter i
Ås og én rute i Nordby:
• Skogfaret, Søråsveien og Landåskollen (Ås).
• Drøbakveien fra Myhrerveien til Skoftestad,
inkludert Myhrerveien og Gultvedt (Ås).
• Kvestadveien/Smebølveien/Osloveien,
fra
Smebølveien til Fagernes, samt Gosenveien (Ås).
• Nedre Bekkvei, frem til Bekkevold (Nordby).
Kontakt: Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577,
e-post: oaardals@online.no.

950 09 825

Nordby menighetssenter, Nordbyfaret 2
Utleie bl.a. til dåpsselskap, konfirmasjon,
åremålsdager og minnesamvær. Kontakt: Bjørg
Christensen, bjorg.christensen26@gmail.com,
tlf.: 64 94 68 07,
mobil: 920 20 576
Ås arbeidskirke, Drottvn. 41
Utleie til private selskaper ved dåp, konfirmasjon,
jubileum, minnesamvær m.m. Fast og tilfeldig
utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter,
konserter, møter, kurs og seminarer.
Kontakt: Linda Janson, tlf.: 64 96 23 47, e-post:
linda.janson@as.kommune.no.
Ås menighetshus, Johan K. Skanckesvei 7
Minnesamvær, konfirmasjon o.l.
Kont.: Ingrid Holen, tlf.: 64 94 26 84 / 938 48 409.
Trenger du å leie dåpskjole?
Ås kirkekontor har en dåpskjole til utleie.
Vi tar kr 200 i leie. Ring eller kom innom
i Sagaveien 3 i Ås sentrum.
64 96 23 40

Annonsér i Menighetsbladet

Liahøi Selskapslokaler
til alle livets begivenheter
Askehaugvn.150, like v/ Nordby kirke
Nå kan du leie kjøkkenet og lage maten selv.
Nytt og pent utstyr på kjøkkenet.
Storsalen ca 120 pers. Lillesalen ca 30 pers.

Ring og bestill: 64 94 63 29
www.liahoi.no

Redaksjonen takker alle annonsører
som støtter bladet. Menighetsbladet
kommer ut 6 ganger i året. Vi tilbyr både
rubrikkannonser og plass på ServiceSIDENE. Bladet egner seg meget godt
til markedsføring knyttet til høytider og
kirkelige handlinger.
Kontakt oss på: as.menblad@online.no,
eller Olav Aardalsbakke, tlf.: 905 18 577.

MENIGHETSBLADET FOR ÅS, NORDBY OG KROER: Fellesrådet i Ås er øverste
ansvarlige organ for Menighetsbladet. Styre/redaksjonskomité: Erling Fløistad, SvendKristian Martinsen, Arve Skutlaberg, Jon Kristian Øiestad, Olav Aardalsbakke, Halvor Aarrestad.
Korrektur for dette nummeret: Kristen Fretheim. Adresse: Ås kirkekontor, Sagaveien 3,
postboks 224, 1431 Ås. E-post: as.menblad@online.no.
Regnskap: Oddvar Moen, Moerveien 8 B, 1430 Ås. Bankgiro: 1602 59 75417. Opplag: 7200.
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i Ås kommune. Trykk og innbinding: 07 Gruppen
AS. Leveringsfrist neste nummer: 2. august 2016.
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SLEKTERS GANG
ÅS

NORDBY

Døpte
Daniel Baardsen
Mathias Kro Barlaup
Jonathan Fjellheim
Oline Gjermshus Heggernes
(døpt på Rikshospitalet)
Mats Sønsterud Knutsen
Oline Aarmo Reierstad
Iben Sandvik
Jonas Slettbakken Eldor
Tiril Nes Slinde
(døpt i Veitastrond kapell)

Døpte
Ludvig Gustav DahlgrenBakke, døpt i Frändefors
kirke, Sverige
Julia Alexandra Balandina
Genar
Mathias André Lien Kreutz
Vilde Lensby Skoglund
Helmer August Solberg
Marthine Oline Støttum
Sørensen
Linnea Oline Sæther, døpt i
Drøbak kirke
Oliver Nielsen Vegarud
Alva Sophia Aalerud

Døde
Tordis Andersen
Sigmund Deraas
Sigurd Eldegard
Paula Espeli
Marit Godager
Oline Gjermshus Heggernes
Aase Hoel
Finn Kristiansen
Knut Mundal
Børge Sønderby Pouls
Karoline Rasmussen
Lars Karstein Skaland
Nils Gøran Wisth

Døde
Evy Flekstad
Rolf Kristian Hermansen
Bjørnar Sørli

Vi ønsker å gi den beste hjelp
og veiledning
www.bgr.no • Telefon 64 95 16 65 – hele døgnet
Familieeid byrå for hele Follo
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Kirkeskyss –
med sommerpause
Har du behov for kirkeskyss i
Ås og Kroer?
Ring diakoniutvalget på tlf.
950 04 667.
Men: Kirkeskyss har sommerpause fra 20. juni til 16.
august.
Diakoniutvalget
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ÅS KIRKEKONTOR, Sagavn. 3,
postboks 224, 1431 Ås.
Tlf. 64 96 23 40. Fax 64 96 23 39
Kontortid mandag, tirsdag, torsdag, fredag
kl. 9–15, onsdag kl. 12–15.
Saksbehandler: Toril Strand Klemp. Tlf.: 64 96 23 40.
E-post: toril.klemp@as.kommune.no
Kirkevergekontoret i Ås: Tlf.: 64 96 23 30.
Saksbehandler: Heidi Tomter Sire. Tlf.: 64 96 23 30.
E-post: heidi.sire@as.kommune.no
Fellesrådet for Kroer, Nordby og Ås:
Leder: Olav Aardalsbakke. Ileveien 34,
1407 Vinterbro. Tlf.: 905 18 577.
E-post: oaardals@online.no
Kirkeverge: Astrid Holmsen Krogh.
Tlf.: 64 96 23 31/996 93 553. E-post:
astrid.holmsen.krogh@as.kommune.no
Søndre Follo prosti:
Prost: Hege E. Fagermoen. Tlf.: 64 96 23 41.
E-post: hege.fagermoen@as.kommune.no
Prostidiakon: Atle Eikeland. Tlf.: 948 56 362.
E-post: atle.eikeland@as.kommune.no
Prestene:
Sogneprest i Ås: Georg Børresen.
Drøbakveien 19, 1430 Ås. Tlf.: 901 66 477.
E-post: georg.borresen@as.kommune.no
Sogneprest i Nordby: Sigurd Bakke. Rådyrvn. 3,
1430 Ås. Tlf.: 990 15 790.
E-post: sigurd.bakke@as.kommune.no
Prest: Anette Cecilie Nylænder.
Tlf.: 958 62 818. E-post:
anettececilie.nylaender@as.kommune.no
Studentprest NMBU: Øystein Spilling.
Tlf.: 64 96 23 49/909 52 282.
E-post: oystein.spilling@nmbu.no
Kroer menighet:
Menighetsrådets leder: Svend-Kristian Martinsen. Holtveien 8, 1430 Ås, Tlf.: 920 55 159.
E-post: skmartinsen@gmail.com
Organist: Anne Christine Pittet Grolid.
Tlf.: 481 99 812. E-post: a-chrigr@getmail.no
Kirketjener/klokker: Ledig stilling

www.as.kirken.no
Ås menighet:
Menighetsrådets leder: Halvor Aarrestad.
Granveien 6A, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 21 32.
E-post: hala.hjemme@gmail.com
Saksbehandler: Linda Janson. Tlf.: 64 96 23 47.
E-post: linda.janson@as.kommune.no
Kateket i Ås og Kroer: Jenny Marie Ågedal.
Tlf.: 64 96 23 44 / 404 20 902.
E-post: jenny.marie.agedal@as.kommune.no
Kantor: Jostein Grolid. Tlf.: 412 87 055.
E-post: jostein.grolid@as.kommune.no
Ås arbeidskirke. Drottvn. 41, 1430 Ås. Utleie:
Linda Janson. Tlf.: 64 96 23 47. E-post:
linda.janson@as.kommune.no.
Ås kirke. Syverudveien 11, 1430 Ås.
Tlf.: 64 94 02 34.
Nordby menighet:
Kirkekontoret i Nordby. Menighetssenteret,
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro.
Tirsdag og torsdag kl. 10–12.
Tlf.: 64 96 26 70. Fax: 64 96 26 79.
Sogneprest / daglig leder for kirkekontoret:
Sigurd A. Bakke. Tlf.: 64 96 26 72.
Saksbehandler: Berit Eldor.
E-post: berit.eldor@as.kommune.no
Ungdomsprest i Nordby: Knut Helge Kråkenes
Moe. Tlf.: 64 96 26 73.
E-post: knut.helge.moe@as.kommune.no
Organist: Hilde Veidahl Wang. Tlf.: 996 94 012.
E-post: hiwang@online.no
Menighetspedagog: Hanne Tegnér. Tlf.: 915 89 895.
E-post: hanne.tegner@as.kommune.no
Kateket: Timea Bakay Holby.
E-post: timea.holby@as.kommune.no
Menighetsrådets leder: Olav Aardalsbakke.
Ileveien 34, 1407 Vinterbro. Tlf.: 905 18 577.
E-post: oaardals@online.no
Kirketjenerkontakt: Olav Aardalsbakke.
Nordby menighetssenter. Nordbyfaret 2. Utleie:
Bjørg Christensen. Tlf.: 920 20 576.
E-post: bjorg.christensen26@gmail.com
Nordby kirke. Nordbyfaret 1, 1407 Vinterbro.
Tlf.: 64 94 63 15.

Kroer kirke. Holtv. 1, 1430 Ås. Tlf.: 64 94 36 05.
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VELKOMMEN TIL KIRKE
29. mai, 2. søn. i treenighet, Joh 3, 1–13
Ås arbeidskirke kl. 11: Gudstjeneste. Søndagsskole.
Nordby kirke kl. 11: Samtalegudstjeneste
med konfirmantene.
5. juni, 3. søn. i treenighet, Mark 10, 13–16
Ås arbeidskirke kl. 11, Ås kirke ca. kl. 12:
Pilegrimsvandring.
Kroer kirke kl. 11: Gudstjeneste. «Skaperverkets dag».
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
12. juni, 4. søn. i treenighet, Matt 9, 35–38
Ås sentrum kl. 11: Friluftsgudstjeneste på
ÅsMartn.
Nordby kirke kl. 11: Familiegudstjeneste
med blomsterfest.
19. juni, 5. søn. i treenighet, Matt 18, 12–18
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
26. juni, Aposteldagen, 6. søn. i treenighet,
Mark 3, 13–19
Kroer kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
3. juli, 7. søn. i treenighet, Mark 5, 25–34
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
10. juli, 8. søn. i treenighet, Mark 12, 28–34
Ås kirke kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.
17. juli, 9. søn. i treenighet, Luk 6, 36–42
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
24. juli, 10. søn. i treenighet, Mark 11, 25–26
Ås kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
31. juli, 11. søn. i treenighet, Joh 8, 31–36
Nordby kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
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7. august, 12. søndag i treenighet, Joh 4,
27–30 og 39–43
Kroer kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
14. august, 13. søn. i treenighet, Joh 15, 13–17
Ås arbeidskirke kl. 11: Fellesgudstjeneste.
Samtalegudstjeneste med konfirmantene
fra Ås og Kroer.
21. august, Vingårdssøndag, 14. søn. i
treenighet, Matt 19, 27–30
Ås kirke kl. 11: Gudstjeneste med velkomst
for nye studenter ved NMBU.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste –
«Førsteklasses».
28. august, 15. søn. i treenighet, Joh 15, 9–12
Ås arbeidskirke kl. 12: Ryddegudstjeneste.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Lørdag 3. september
Nordby kirke kl. 10, 12 og 14: Tre konfirmasjonsgudstjenester.
4. sep., 16. søn. i treenighet, Matt 11, 16–19
Nordby kirke kl. 11 og 13: To konfirmasjonsgudstjenester.
Ås kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.
Lørdag 10. september
Ås kirke kl. 10, 12 og 14: Tre konfirmasjonsgudstjenester.
11. sep., 17. søn. i treenighet, Mark 5, 35–43
Kroer kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstj.
Ås kirke kl. 13: Konfirmasjonsgudstj.
Nordby kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Dette symbolet i gudstjenestelista
viser at arrangementet er en del av
trosopplæringen i menigheten.
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